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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни 
материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39 
           
 
             Дана 28.4.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Пејсмејкери, електроде и 
имплантабилни дефибрилатори и пратећи потрошни материјал  бр. ЈН: 404-1-110/15-39, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).  
  
  Питања заинтересованог лица и одговори Наручиоца: 
 
 Питање број 1: 

12. Писмени доказ од стране понуђача – изјава на сопственом обрасцу - да се производи које 
нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три 
европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља 
најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу, а доказ је изјава одговорног лица 
универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и е-маил 
особе у болници са којом је могуће проверити наведено. 
 

Да ли је прихватљиво да се као доказ достави изјава од стране произвођача у којој се наводи 
списак клиника са траженим подацима и којим произвођач потврђује да понуђено медицинско 
средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу ? 
 

Одговор на питање број 1:  
 Комисија истиче да је одговор на постављено питање дала у допису бр. 404-1-26/15-17 од 
28.04.2015. године. 
 У наведеном додатном појашњењу у вези са припремом понуде у поступку предметне јавне 
набавке, наведено је да  се предметни услов мења, тако да сада гласи: 
 

'' Понуђач је дужан да достави доказ да се производи које нуди, по појединачној партији, 
продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на 
тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја 
предвиђеног за уградњу. Као доказ наведеног потребно је доставити изјаву одговорног лица 
универзитетске клинике, оверену потписом и печатом одговорног лица и контакт телефон и e-mail 
особе у болници са којом је могуће проверити наведено или изјаву произвођача, односно овлашћеног 
представништва произвођача, дату на сопственом обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног 
лица, да се производи које понуђач нуди, по појединачној партији, продају на најмање 5 европских 
универзитетских клиника у најмање три европске земље, као и да на тих пет европских клиника 
понуђено медицинско средство представља најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу.'' 
 
 Сходно наведеном, Kомисија ће као одговарајућу ценити понуду, која за наведени услов, 
достави изјаву произвођача, односно овлашћеног представништва произвођача, дату на сопственом 
обрасцу, оверену потписом и печатом одговорног лица, да се производи које понуђач нуди, по 
појединачној партији, продају на најмање 5 европских универзитетских клиника у најмање три 
европске земље, као и да на тих пет европских клиника понуђено медицинско средство представља 
најмање 20% од укупног броја предвиђеног за уградњу. 
  

Истичемо, да ће Наручилац пречишћену верзију конкурсне докуметације и пратећих 
прилога, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
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